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ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1
ผู้เข้าร่วประชุม
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
1.ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ , 2.อ.สายัณ พุทธลา , 3.อ.สุรศักดิ์ เครือหงส์ , 4.อ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง , 5.นส.ชืน่ ชีวิน พลายบัว
,6.นส.นัทธี เฟื่องฟู ,7.นายสุนทร ปาละพันธ์ , 8.ว่าที่ ร.ท.บัญญัติ เสกนําโชค , 9.ผศ.ชลิต วณิชยานันต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.อ.คณกร สว่างเจริญ ,2.อ.นิศากร เถาสมบัติ ,3.อ.ณัฏฐ์มน หีบจันทร์ ,4.อ.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ,5.อ.ธีรวิทย์ อัศวศิลปะกุล ,6.
ดร.กาญจนา เหลือสุวาลัย ,7.อ.ธวัชชัย พงษ์สนาม ,8.อ.วงศ์ทอง เขียนวงศ์ ,9.อ.สุรพงษ์ รามัญจิตต์ ,10.อ.ชิระ เด่นแสงอรุณ ,
11.อ.ราชนิรันดร์ ดวงชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.อ.ชัชศรันย์ จิตคงคา ,2.อ.บูรณจิตร แก้วศรีมล ,3.อ.จตุพล เจริญรื่น ,4.ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ ,5.อ.ศักดา เซะวิเศษ ,
6.อ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
คณะวิทยาการจัดการ
1.อ.พรรณา พูนพิน ,2.ผศ.ชรินพร กุลดิลกรัตน์ ,3.อ.สมศรี จิรพัฒนะชัย ,4.อ.เกษรา โพธิ์เย็น ,5.อ.นิตยา มณีวงศ์ ,6.อ.ดรุษ
ประดิษฐ์ทรง ,7.อ.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ,8.อ.สิงห์ สิงห์ขจร ,9.อ.วิชุณี สารสุวรรณ
คณะครุศาสตร์
1.อ.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี ,2.อ.หทัยรัก ตุงคะเสน ,3.อ.ภาณุ กุศลวงศ์ ,4.อ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ
เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ประธานมอบให้ อาจารย์สายัณ พุทธลาเป็นผู้ดําเนินการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ขออนุญาตที่ประชุมให้คุณจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ และคุณสมบัติ ปรีชาชาญพานิช
คณะกรรมสภาประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมในครั้งนี้
สรุปงานซึ่งสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจัดให้กับนิสิตใหม่ประจําปีการศึกษา 2555 ด้วยภาพวีดีทัศน์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
อาจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวถึงโครงการกีฬา “ชงโคเกมส์ 2555” ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่ง
จัดการแข่งขันบริเวณมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5 ถึง 15 กันยายน 2555 โดยมีพิธีเปิด-ปิด วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
พร้อมทั้งเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา
อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงส์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากีฬาชงโคเกมส์ สถานที่จัดแข่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคาร 1
และอาคาร 27 ตั้งแต่วนั ที่ 5 - 15 กันยายน 2555 ในวันที่ 15 พิธีเปิด-ปิด ขบวนพาเหรดจะตั้งแถวตั้งแต่วงเวียนใหญ่จนถึง
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีถ้วยรางวัลทั้งสิ้น 5 ถ้วย ได้แก่ ถ้วยรวมกีฬา ถ้วยขบวนพาเหรด ถ้วยกองเชียร์
ถ้วยกีฬาพื้นบ้าน ถ้วยสปิริตนักกีฬา
อาจารย์คณกร เรียนเชิญคณะอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมเชียร์นิสิตนักศึกษา
อาจารย์พรรณนา แจ้งให้ทราบว่าเสื้อของคณะมีนิสิตรับเสื้อไปแล้วจํานวน 1,700 คน และให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อแก้กิจกรรมของนิสิต
อาจารย์รวยทรัพย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอยู่ในช่วงการตรวจสอบหลักสูตรจึงทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ลดน้อยลงแต่
หลังจากกิจกรรมกีฬาจะเป็นกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
อาจารย์ชัชศรัณย์ แจ้งขอบคุณที่คณาจารย์คณะมนุษย์ ที่ช่วยกิจกรรมกีฬา
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อาจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบและเรียนเชิญสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาและองค์การบริหารนิสิต
จัดทําโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายนักกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19 กันยายน 2555 รถออก 12.00 น.
หน้าอาคาร 12
อาจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งโครงการตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 5 ตุลาคม 2555 โดย อาจารย์
ธีรถวัลย์ ปานกลาง เป็นผู้ดูแลโครงการตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยแผนการดําเนินงานมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนประกอบด้วย
1 จัดทําแผนสํารวจร้านเหล้า , 2 การสํารวจร้านเหล้า , 3 ประชุมผู้ประกอบการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย , 4
อบรมแกนนําเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ , 5 ประเพณีปลอดเหล้า , 6 ออกตรวจร้านจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหอพัก ,
ประชุมร้านเหล้าเพื่อติดตามผล
อาจารย์สายัณ พุทธลา หารือคณะกรรมการในการจัดประชุมนอกสถานที่ ในวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2555
รายละเอียดสถานที่อีกครั้ง
อาจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจะส่งหนังสือเชิญประชุมทางระบบ
e-document เพื่อทดสอบการใช้งาน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
อาจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในการร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2555 นี้
อาจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งผลการประเมินประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานรับรองมาตราฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับดีมาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่ามหาวิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบในระดับดีมากให้มีสิทธิ์เปิดศูนย์
การเรียนรู้ทางไกล โดยมีการร้องขอจากชุมชนในการที่ให้มหาวิทยาลัยที่ต้องการเปิดศูนย์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
อ.คณกร สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในมหามงคลสมัยทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 วันที่ 16-17 กันยายน 2555
อ.พรรณา พูนพิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะจัดโครงการเรียนรู้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 27 – 28
กันยายน 2555 ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองจิกสี อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
อ.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะจัดโครงการพระราชดําริ ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
อ.ชัชศรัณย์ จิตคงคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการที่คณะมนุษย์ฯ จะดําเนินการช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม
2555 ดังนี้
1. โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต วันที่ 21 -22 กันยายน 2555 ณ แก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี
2. โครงการสืบสานพระราชดําริ : ตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 กันยายน 2555 ณ โครงการชั่งหัวมัน
ท่ายาง จ.เพชรบุรี
3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- เสียงสร้างสุข สร้างหนังสือให้ผู้พิการทางสายตา กรกฎาคม – ตุลาคม 2555
- ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติสัมพันธ์อาเซียน วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2555
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- โครงการบรรพาชาอุปสมบทหมู่เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 9 รูป ตุลาคม 2555
4. โครงการเรียนรู้เอกลักษณ์ไทย สร้างเยาวชนก้าวไกลสู่อาชีพ วันที่ 27 – 28 กันยายน 2555 อาคาร 27
ชั้น 16
อ.วงษ์ทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมประกวดโคมแขวนเทิดพระเกียรติ ในงาน
มหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กําหนดจัดงานมหัศจรรย์ใต้พระบารมี ในวันที่ 21-23
กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ เพลนนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ผศ.ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทะเบียนเรียนของนิสิตมีการลบการลงทะเบียนเรียนของ
เพื่อนออกและนําชื่อของตนเองใส่แทน
อ,สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นิสิตสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม ทะเลาะวิวาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทะเลาะวิวาทกับนิสิตสถาบันเทคโนโลยีสยาม หน้าห้างบิ๊กซีส่งผลให้
นักศึกษาเทคโนโลยีสยามบาดเจ็บและในวันที่ 13 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสยามได้เข้ามาตามหาคู่กรณีในมหาวิทยาลัย จึงแจ้งให้
อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีสยามมารับนิสิตกลับไปที่สถาบัน
นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ตรวจรายงานการประชุม

